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Вступ 

Програму навчальної дисципліни «Нейропсихологія» складено відповідно 

до освітньо-професійної програми Клінічна психологія другого 

(магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 053 Психологія.  

Навчальна дисципліна належить до циклу професійної підготовки.  

Статус навчальної дисципліни – обов’язкова.  

Обсяг навчальної дисципліни -   4,0 кредитів ЄКТС.  

Семестровий контроль - залік 

Опис навчальної дисципліни 

 

Рівень вищої освіти, 

спеціальність, освітня 

програма, форма 

навчання  

Загальні показники  Характеристика 

дисципліни  

Рівень вищої освіти: 

другий (магістерський)  

 

Навчальна дисципліна: 

«Нейропсихологія» 

 

Лекції: 28 год.  

 

Спеціальність:  

053 Психологія 

 

Практичні 

(семінарські): 16 год.  

 Цикл: 

професійної 

підготовки  

 

Індивідуальне 

завдання:  

6 год. 

Освітньо-професійна 

програма 

Клінічна психологія 

Статус кредитного 

модуля: обов’язковий  

 

Самостійна робота:  

80 год.,  

у тому числі на 

виконання 

індивідуального 

завдання:  

24 год.  

Семестр: I  

 

Індивідуальне 

завдання:  

розкрити причини та 

види порушень вищих 

психічних функцій (на 

вибір).  

Форма навчання:  

денна  

 

Кількість кредитів 

(годин):  

4,0 (120)  

Вид та форма 

семестрового 

контролю:  

залік 
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1. Мета та завдання навчальної дисципліни 
1.1. Мета навчальної дисципліни – вивчення дисципліни – ознайомити 

здобувачів другого (магістерського) рівня із сучасними теоретичними 

уявленнями та практичними напрацюваннями в галузі нейропсихологічної 

діяльності в системі охорони психічного здоров’я. Знання, отримані в 

результаті вивчення курсу «Нейропсихологія», дадуть можливість свідомого й 

більш функціонального впровадження у психологічну практику ефективних 

методик допомоги, що є основою для подальшого поглиблення майбутніх 

фахівців.  

1.2. Основні завдання навчальної дисципліни 

Основні завдання у вивченні дисципліни “Нейропсихологія” полягають у 

формуванні у здобувачів складових інтегральної компетентності: здатність 

вирішувати складні завдання і проблеми у процесі навчання та професійної 

діяльності у сфері клінічної психології, що передбачає проведення досліджень 

та/або здійснення інновацій і характеризується невизначеністю умов і вимог. А 

також таких загальних компетентностей: 

1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

2. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні. 

3. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

4. Уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

5. Цінувати та поважати різноманітність та мультикультурність. 

6. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів). 

7. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо. 

8. Здатність розробляти та управляти проектами. 

Фахових компетентностей: 

1. Здійснювати теоретичний, методологічний та емпіричний аналіз 

актуальних наукових та практичних проблем клінічної психології та 

психологічного консультування. 

2. Здатність самостійно планувати, організовувати та здійснювати 

дослідження у галузях клінічної психології, психологічного 

консультування та психотерапії з елементами наукової новизни і / 

або практичної значущості. 

3. Здатність обирати і застосувати валідні та надійні методи наукового 

дослідження та/або доказові методики і техніки професійної 

практичної діяльності. 

4. Здатність здійснювати практичну діяльність (консультаційну, 

психотерапевтичну, тренінгову, прогностичну, психодіагностичну та 

іншу залежно від спеціалізації) з використанням науково 

верифікованих методів та технік. 
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5. Здатність організовувати та реалізовувати просвітницьку та освітню 

діяльність для різних категорій населення у сфері психології. 

6. Здатність ефективно взаємодіяти з колегами в моно- та 

мультидисциплінарних командах. 

7. Здатність приймати фахові рішення у складних і непередбачуваних 

умовах, адаптуватися до нових ситуацій професійної діяльності. 

8. Здатність оцінювати межі власної фахової компетентності та 

підвищувати професійну кваліфікацію. 

9. Здатність дотримуватися у фаховій діяльності норм професійної 

етики та керуватися загальнолюдськими цінностями. 

10. Здатність самостійно розробляти проекти шляхом творчого 

застосування існуючих та генерування нових ідей. 

11. Здатність розробляти та впроваджувати інноваційні методи 

психологічної допомоги клієнтам у складних життєвих ситуаціях. 

12. Організовувати консультативну взаємодію з клієнтом та групою, 

аналізувати та оцінювати її ефективність. 

13. Формулювати дослідницькі завдання у проблемному полі 

психологічної діагностики, вміти їх розв’язувати із застосуванням 

сучасних наукових методів. 

14. Орієнтуватись у різних моделях психологічної допомоги та 

адекватно обирати релевантну актуальним завданням психологічної 

практики  

15. Демонструвати розуміння закономірностей функціонування психіки 

у нормі та патології у контексті визначення та розв’язання 

професійних завдань. 

16. Вміти розробляти стратегію та дизайн  дослідження та/або 

розв’язання актуальної наукової/практичної проблеми у галузі 

клінічної психології. 

17. Вміти встановлювати та підтримувати фахову взаємодію з 

представниками суміжних спеціальностей (лікарями, соціальними 

працівниками, соціальними педагогами тощо). 

Після засвоєння навчальної дисципліни студенти мають продемонструвати 

такі результати навчання:  

знати: 

 сучасний стан нейропсихологічної служби;  

 теоретичні основи нейропсихології;  

 сучасні методи діагностики функціональних станів, особливо найбільш 

інформативних щодо раннього виявлення порушень і патології 

органічного ґенезу. 

вміти:  

 застосовувати отримані знання з нейропсихології на практиці;  



5 
 

 провести нейропсихологічну діагностику станів вищих психічних 

функцій в нормі та патології;  

 виявляти нейропсихологічний фактор, що являється одиницею 

синдромного нейропсихологічного аналізу;  

 проводити якісну кваліфікацію симптомів порушень психічних функцій;  

 виявляти та співставляти порушені (негативні симптоми) і збережені 

психічні функції;  

 сформулювати висновки та скласти протокол нейропсихологічного 

дослідження, намітити план корекційної роботи;  

 застосовувати певні методики нейропсихологічної корекції відхилень у 

розвитку в контексті цілісного розвитку особи з порушеннями 

психофізичного розвитку. 

 

2. Структура навчальної дисципліни 

№
 

те
м

и
  

Назва розділів і тем 

Кількість годин 

Всього Ауд у тому числі 

Лекції Прак. Інд. С.Р. 

Частина 1. ВСТУП ДО НЕЙРОПСИХОЛОГІЇ 

1 Нейропсихологія як самостійна 

наукова дисципліна 

12 4 4   8 

2 Методи нейропсихологічного 

дослідження 

 

12 4 4   8 

 Разом за частиною 1 24 8 8 2  16 

Частина 2. НЕЙРОПСИХОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ РОЗЛАДІВ ВИЩИХ ПСИХІЧНИХ 

ФУНКЦІЙ 
3 Структура і функціональна 

організація кори головного 

мозку 

14 4 4   10 

4 Розлади сприймання (агнозії), 

довільних рухів і дій (апраксії)  

16 6 4 2  10 

5 Розлади мовлення (афазії), 

читання (алексії), письма 

(аграфії) та лічіння (акалькулії) 

16 6 4 2  10 

6 Розлади пам’яті (амнезія), 

уваги, мислення, емоційно-

особистісної сфери 

16 6 4 2  10 

7 Нейропсихологічні синдроми 

при локальних та при судинних 

ураженнях головного мозку 

34 10 4  6 24 

 Разом за частиною 2 96 36 20 6 6 56 

 Всього годин 120 40 28 6 6 80 

 залік - усний       

 

 

 

Індивідуальне завдання. 

Розкрити причини та види порушень вищих психічних функцій (на 

вибір). Роботу представити у вигляді презентації. 
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3. Методи навчання 

 

В системі вивчення дисципліни використовується комплекс методів 

навчання, побудована на дієвому підході до навчання. А саме: 

 1) методи, які забезпечують опанування навчального предмета (словесні, 

візуальні, практичні, репродуктивні, проблемно-пошукові, індуктивні, 

дедуктивні);  

2)  методи, які стимулюють та мотивують навчально-наукову діяльність ( 

навальні дискусії, проблемні ситуації, професійно-орієнтовані ділові ігри, 

творчі завдання, пошук і дослідження, експерименти тощо); 

3) методи контролю і самоконтролю (опитування, залік, індивідуальні завдання, 

питання для самоконтролю). 

Організаційними формами наведених вище методів навчання є лекції, 

практичні заняття, індивідуальне завдання, залік. 

  Особливо зміцнюється творчо-пошукова самостійність здобувачів, 

застосовується проблемне та інтерактивне навчання з використанням 

комп’ютерних систем. Під час такого освітнього процесу здобувач може 

комунікувати з викладачем он-лайн, вирішувати творчі, проблемні завдання, 

моделювати ситуації, включаючи аналітичне і критичне мислення, знання, 

пошукові здібності. 

 

4. Оцінювання результатів навчання 

 

Обов'язковою умовою успішного складання семестрової атестації є 

виконання індивідуального завдання протягом викладання дисципліни. 

Семестрова атестація проводиться у вигляді усного заліку. Для оцінювання 

результатів навчання застосовується 100-бальна шкала оцінювання.  

 

Сума балів Оцінка 

ECTS 

Національна оцінка 

90-100 зараховано Відмінно 

82-89 Дуже добре (вище середнього 

рівня з кількома помилками) 

74-81 Добре (в загальному правильна 

робота з певною кількістю грубих 

помилок) 

64-73 Задовільно (непогано, але зі 

значною кількістю недоліків) 

60-63 Задовільно (задовольняє 

мінімальні критерії) 

35-59 не зараховано Незадовільно (із можливістю 

повторного складання) 

1-34 Незадовільно (із обов’язковим 

повторним вивченням дисципліни) 

 

5. Питання до заліку 
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1. Предмет і завдання нейропсихології.  

2. Напрями сучасної нейропсихології. 

3. Методологічні принципи побудови нейропсихологічного 

дослідження. 

4. Нейропсихологічні критерії норми та патології вищих психічних 

функцій.  

5. Методи клінічного нейропсихологічного дослідження.  

6. Методи експериментального нейропсихологічного дослідження.  

7. Апаратурні методи дослідження в нейропсихології.  

8. Специфіка застосування методів нейропсихології до дослідження 

вищих психічних функцій у дітей.  

9. Проведення нейропсихологічного дослідження.  

10. Анатомія та фізіологія головного мозку людини. Ділянки мозку, їх 

функції. 

11. Кора великих півкуль головного мозку. Цитоархітектонічні поля.  

12. Підкоркові структури мозку. Співвідношення функцій коркових і 

підкоркових структур у психічній діяльності людини. 

13. Структурно-системна організація мозку людини.  

14. Вищі психічні функції як системи, їх складові.  

15. Анатомічна та функціональна асиметрія мозку.  

16. Теорія виникнення асиметрії мозку.  

17. Праворукість та ліворукість. 

18. Елементарні сенсорні зорові агнозії. 

19. Елементарні сенсорні тактильні агнозії 

20. Методи дослідження тактильних агнозій. 

21. Елементарні сенсорні слухові агнозії.  

22. Методи дослідження слухових агнозій.  

23. Кінестетична апраксія. Просторова апраксія.  

24. Кінетична апраксія. Регуляторна апраксія.  

25. Методи діагностики апраксії 

26. Сенсорна афазія. Оптико-мнестична афазія.  

27. Акустико-мнестична афазія. Акустико-гностична афазія. 

28. Аферентна моторна афазія. Еферентна моторна афазія. Динамічна 

афазія. 

29. Методи діагностики афазії.  

30. Оптична алексія.  

31. Мовленнєва алексія.  

32. Методи діагностики алексії.  

33. Мовленнєва аграфія.  

34. Методи діагностики аграфії.  

35. Неспецифічна акалькулія.  

36. Специфічна акалькулія.  

37. Методи діагностики акалькулії. 

38. Модально-неспецифічна амнезія.  

39. Модально-специфічна амнезія.  

40. Методи діагностики амнезії. 
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41. Модально-неспецифічні розлади уваги.  

42. Модально-специфічні розлади уваги.  

43. Методи дослідження розладів уваги 

44. Розлади наочно-дійового мислення.  

45. Розлади наочно-образного мислення.  

46. Розлади вербально-логічного мислення.  

47. Методи дослідження розладів мислення.  

48. Постійні емоційні розлади 

49. Пароксизмальні емоційні розлади.  

50. Методи дослідження розладів емоційно-особистісної сфери.  

51. Нейропсихологічні синдроми ураження потиличних, 

потиличнотім’яних і тім’яних відділів кори великих півкуль мозку.  

 

6. Рекомендована література 

1. Атлас "Нервная система человека: строение и нарушения» / Под ред. 

Ю.В.Микадзе, В.М.Астапова. M., 2003.  

2. Бизюк А.П. Основы нейропсихологии. – СПб., 2005. 

3. Бейн Э. С. Восстановление речи у больных с афозией. — М., 1992. 
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